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Tychy są miastem położonym w niewielkiej odległości od śląskich kopalń i elektrowni produkujących 
energię potrzebną w wielu zakładach przemysłowych i wielkiej aglomeracji o dużej gęstości 
zaludnienia. Mieszkańcom tego miasta dawały się we znaki ilości zanieczyszczeń w powietrzu, 
dlatego też jego władze rozpoczęły realizację planu mającego na celu redukcję emisji zanieczyszczeń, 
podniesienie standardu życia jego mieszkańców, a także stworzenie nowych miejsc pracy dla osób 
pracujących przy realizacji inwestycji.  
W ramach projektu możliwa stała się modernizacja starych kotłów węglowych, ogrzewających budynki 
mieszkalne na terenie miasta Tychy,dla których pozwolenie na budowę zostało wydane przed  
1 stycznia 1996 – wszystko to na korzystnych dla właścicieli warunkach finansowych. 
 

MIASTO 
Tychy – gmina członkowska Stowarzyszenia Gmin 
Polska Sieć „Energie Cites” – są miastem położonym 
w granicach południowo–zachodniej części Wyżyny 
Śląskiej i północno–wschodniej części Kotliny 
Raciborskiej, w obszarze dorzecza rzeki Wisły i 
działu wodnego Wisły i Odry. Liczba mieszkańców 
wynosi około 134,5 tysiąca. Głównym przemysłem 
zlokalizowanym w Tychach jest przemysł 
motoryzacyjny (Fiat Auto Poland) i lekki związany z 
motoryzacją (Katowicka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna - Podstrefa Tychy). 
 
Dane klimatyczne:  
Średnia roczna temperatura: + 7,70C.  
Średnie roczne opady atmosferyczne: 769 mm.  
Ilość dni słonecznych w ciągu roku ok. 215 – 220. 
 

TŁO PROJEKTU 
 
Decyzja o wprowadzeniu w życie „Programu obniżenia niskiej emisji na terenie miasta Tychy z 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz innych budynków mieszkalnych wyposażonych w 
indywidualne nieekologiczne i niskoenergetyczne kotłownie węglowe” została podjęła przez Radę 
Miasta Tychy w dniu 25 kwietnia 2002 roku z uwagi na konieczność realizacji założeń Prawa Ochrony 
Środowiska, a także skargi mieszkańców miasta dotyczące jakości powietrza. Projekt zrealizowano do 
31 grudnia 2004 roku. 
Pieniądze na jego realizację nie były niskimi kwotami. Wysokość środków finansowych 
przeznaczanych na realizację programu była określana corocznie w Gminnym Funduszu Ochrony 
Środowiska. Ze względu na duże nakłady finansowe głównym podmiotem odpowiedzialnym za 
realizację programu został PEC Tychy, wybrany przez miasto jako Operator projektu. 
Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 15,4 mln zł, przy czym 30% kosztów instalacji ponosili 
właściciele modernizowanych budynków (z możliwością rozłożenia na raty, w wysokości ok. 
100zł/miesiąc), a 70% środków pochodziło ze środków gminy. Fundusze te zostały uzyskane z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - 15% w postaci 
dotacji, zaś 55% jako oprocentowana pożyczka. Spłata pożyczki wraz z odsetkami zostanie 
sfinansowana z podatków i opłat lokalnych; została ona zaplanowana na lata 2005-2010.  
Bardziej dokładne dane finansowe za lata 2002 do 2004 przedstawiają się następująco: 
 

Lp. 
Źródła 

finansowania 
zadania 

Wartość 
zaangażowanych 
środków 2002 r. 

Wartość 
zaangażowanych 
środków 2003 r. 

Wartość 
zaangażowanych 
środków 2004 r. 

Wartość 
zaangażowanych 
środków 2002 r. – 

2004 r.  



1. ILOŚĆ  
KOTŁÓW 307 500 693 1 500 

2. POŻYCZKA  Z  
WFOŚiGW 1 618 2 714 4 255 8 587 

3. DOTACJA  Z  
WFOŚiGW 447 740 ------ 1 187 

4. 
ŚRODKI  
WŁASNE 
MIESZKAŃCA 

1 123 1 740 2 567  5 430 

5. ŚRODKI   
GMINY 139 29 31  199 

6. ŚRODKI 
RAZEM 3 327 5 223 6 853 15 403 

 
DOŚWIADCZENIA MIASTA 
 
Głównym celem projektu było obniżenie szkodliwej emisji dzięki wymianie niskowydajnych i 
nieekologicznych kotłów węglowych na nowe i ekologiczne źródła ciepła tj. retortowe kotły węglowe, 
kotły gazowe, kotły olejowe lub elektryczne źródła ciepła. Przeprowadzono wiele spotkań z 
mieszkańcami miasta, które miały na celu przedstawienie możliwości Programu. Wielu mieszkańców 
w trakcie tych spotkań miało okazję przekonać się o opłacalności modernizacji swojej kotłowni w 
ramach projektu. W wyniku przeprowadzonych działań dokonano modernizacji blisko 1500 kotłowni na 
terenie miasta Tychy.  
 
Urząd Miasta Tychy i Operator wzięli na siebie realizację kilku dodatkowych zadań. Były to: 

• przygotowanie dokumentacji programu 
• uruchomienie Punktu Obsługi Klienta 
• udzielanie informacji dotyczących programu 
• porady merytoryczne i techniczne 
• tworzenie list klientów dla podwykonawców 
• przygotowanie umów 
• przygotowanie harmonogramów rzeczowo-finansowych 
• przygotowywanie harmonogramów rozliczeniowych 
• doradztwo techniczne 
• pomoc w wypełnieniu i złożeniu wniosku-

deklaracji o przystąpienie do Programu 
• załatwienie wszelkich formalności związanych z 

uczestnictwem mieszkańców w Programie 
• pomoc w rozłożeniu na raty części kosztów 

uczestnictwa w Programie, poniesionych przez 
mieszkańców. 

 
Program obejmował wiele konkretnych zadań. 
Obejmowały one, poza wymianą kotłów, między innymi 
dostawę urządzeń do budynku właściciela, roboty 
demontażowe i montażowe tak kotła, jak i instalacji CO, 
dostawę zalecanego paliwa, serwis gwarancyjny i 
pogwarancyjny oraz wykonanie wybranego przez 
właściciela rodzaju prac termomodernizacyjnych w 
budynku (np. ocieplenie ścian, stropów i dachów, remont 
lub wymiana okien, itp.) jako dodatkową opcję programu 
(finansowaną przez właściciela). 
 
Dużą popularnością wśród mieszkańców cieszyły się 
retortowe kotły węglowe. Pozwalają one na zastosowanie 
taniego paliwa, jakim jest węgiel kamienny (w postaci 
granulatu 5-20mm), a jednocześnie spełniają obecne 
normy dotyczące emisji zanieczyszczeń. Cechują się 



sprawnością na poziomie 80-83% i niskim poziomem powstawania popiołu, posiadają również 
zaawansowany system automatyki sterującej wszystkimi parametrami pracy kotła. Zamontowano 
1357 kotłów węglowych co stanowiło 90 % nowych źródeł ciepła. 
 

 
OCENA I PERSPEKTYWY ROZWOJU 
 
Główny cel projektu - obniżenie emisji zanieczyszczeń poprzez eliminację źródeł tzw. niskiej emisji - 
został zrealizowany. Dzięki wymianie starych kotłów węglowych na nowoczesne retortowe, gazowe, 
olejowe bądź elektryczne udało się znacząco obniżyć emisję CO, SO2, NOx oraz pyłów i innych 
substancji, co wpłynęło korzystnie na jakość powietrza na terenie miasta. Dokładne badania 
przeprowadzone przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu wykazały, iż dla jednego 
obiektu mieszkalnego z zabudowanym starym kotłem węglowym, emisja zanieczyszczeń zmniejszy 
się z poziomu 1355kg/rok do wartości 91,2kg/rok, co stanowi zmianę aż o 93%! Poniższa tabela 
zawiera zestawienie emisji z pojedynczego budynku sprzed oraz po modernizacji: 

emisja zanieczyszczeń w kg

0 500 1000 1500

st istn

po wym

pozost 16,11 0,23

s org 135,4 4

pył 243,7 4,5

nox 39,3 25,4

so2 108,3 47,7

co 812,5 9,4

st istn po wym

 
W przeliczeniu na ilość wymienionych kotłów CO (307 w roku 2002, 500 w roku 2003 i 693 w roku 
2004) daje to obniżenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w ilości 1 896,15 Mg/rok. 
 
Poprzez ograniczenie emisji udało się poprawić komfort życia mieszkańców dzielnic obrzeżnych 
(dzięki zmniejszeniu powstawania smogu w okresie sezonu grzewczego, podniesieniu wygody i 
bezpieczeństwa użytkowania kotłów). 
 
Innymi istotnymi korzyściami wynikającymi z projektu były zyski ekonomiczne płynące ze 
zmodernizowania instalacji. Pozwoliło to na zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków 
mieszkalnych, stworzyło możliwość rozwoju tyskich firm instalacyjnych, doprowadziło także do 
poprawy jakości usług i przestrzegania prawa budowlanego w firmach instalacyjnych. Nie bez 
znaczenia jest także poprawa stanu technicznego kotłowni, doprowadzenie do zgodności z prawem 
budowlanym i normami bezpieczeństwa 1500 kotłowni, uniemożliwienie spalania odpadów 
komunalnych a także zdobycie nowego rynku i doświadczeń przez komunalną spółkę PEC. 
 
Dzięki różnorodnym korzyściom płynącym z realizacji Programu można go zaliczyć do bardzo 
udanych. Program spotkał się z dużym zainteresowaniem społeczności lokalnej, co pozwala na 



zaplanowanie jego kontynuacji w nadchodzących latach, poprzez rozszerzenie jego zasięgu na 
kolejne budynki mieszkalne. 
 
 
 

WIĘCEJ INFORMACJI 
 
Mgr inż. Andrzej Przybysławski  
Naczelnik Wydziału Ochrony  Środowiska i Rolnictwa, 
Urząd Miasta Tychy 
Al. Niepodległości 49 
43 – 100 Tychy 
tel. 0 32 227 20 21, wew. 2806 , 2803 lub 2802, 
fax. 0 32 227 42 48, 
tel. bezp. 0 32 227 38 34, 
E-mail :  ks@umtychy.pl 
 
 
Przykład ten został opracowany przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites” 
we współpracy z Wydziałem Komunalnym i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tychy w 
ramach projektu RUSE współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej (DG 
REGIO w ramach wspólnotowego programu “Interreg IIIC West Zone”/Kontrakt RUSE 
2W0057N).  
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